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আল্লাহর শরীয়াহ পররবর্তনকারী শাসকদের 

বযাপাদর শরয়ী রবধান – শাইখ আব ু

কার্াো আল-রিরলরিরন 

আল্লাহ  র্াআলার শররয়র্ পররবর্তনকারী শাসকদের শরয়ী’ হুকুম জানা প্রদর্যক 

মুসলমাদনর উপর ওয়ারজব। এই রবষয়টাদক অপ্রাসরিক জ্ঞান কদর এরিদয় যাবার 

ককান সুদযাগ নাই। 

কারণ, রকছু রকছু গুরুত্বপূণত কাজ ও মারত্মক পযতাদয়র সমসযা এই রবধানদক ককন্দ্র 

কদরই আবরর্তর্ হয়। কসগুদলার অনযর্ম হল, এই জার্ীয় শাসকদের কেদক 

সম্পকত রছন্ন  করা, র্াদের আনুগদর্য পা না কেয়া, র্াদের রবরুদে রবদরাহ ওয়ারজব 

হওয়া। 

এই প্রদর্যকরট মাসআলাই এমন কয, এর উপর পূবতবর্তী সকল আহদল ইলম 

একমর্ কপাষণ কদরদছন। 

ককউ ককউ মদন কদরন, 

“এই সমি রবষয় মুসলমানদের োওয়ার্ ইলাল্লাহ রকিংবা ইলম অদেষদণর পদে 

বাধার সৃরি কদর। এছািাও আদরা রবরিন্ন সমসযার সৃরি কদর”… 

র্াদের এই ধারণা সম্পূণত অমূলক এবিং রিরিহীন। এই োরবর সাদে শররয়দর্র 

রবন্দুমাত্র সম্পকতও কনই। 

কারণ, আমাদের পূবতসূরর আহদল ইলমগণ এ িায়সালা রেদয় কগদছন কয, 

মুলরহেদের  কারির বলা জরুররয়াদর্ দ্বীদনর অন্তিভতক্ত। রবদশষর্ঃ র্ারা যখন 

ক্ষমর্া ও যাবর্ীয় রবষদয় রসোন্তোদনর ককন্দ্রিুরমদর্ পররণর্ হয়। 
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মুসলমানদের অবশযই জানা উরির্ কয, এই সমি শাসকদের বযাপাদর নীরবর্া 

অবলম্বন করার িদলই মুসরলম উম্মাহর উপর যর্ সব রবপে-আপে ও বালা 

মরসবর্ কিদপ বদসদছ। এর িদলই  উম্মাহর রবরাট একটা অিংশ আজ না কজদন, 

না বুদে এই সব র্াগুর্ শাসকদের সামররক বারহনীদর্ িরর্ত হদয়দছ। আর এর মধয 

রেদয়ই র্ারা অনয ককান কক্ষদত্র না কহাক, অন্তর্ মুসরলমদের রবরুদে যুদের 

মাসআলায় কাদির ও মুরর্াে বারহনীর সেদসয পররণর্ হদয়দছ। 

এই রনরবর্ার কারদণই উম্মদর্ কমাহাম্মেীর মাদে র্াদের ভ্রান্ত নীরর্ ও ভ্রি 

কমতপেরর্র আদলাদক কাজ করা র্াদের জনয সহজ হদয় কগদছ। র্াদের প্রণীর্ 

এই সব রনয়ম-কানুদনর আদলাদক আজ হারাম মালদক হালাল মদন করা হদয়দছ। 

অববধপন্থায় কযৌন িারহো রমটাদনাদক ববধর্ার সারটতরিদকট কেওয়া হদয়দছ। মানুদষর 

রদক্তর বযাপাদর এমন িায়সালা কেওয়া হদয়দছ যা রনর্ান্তই অনযায় ও জুলুম 

এছািাও আদরা কবশ রকছু রবষয় আদছ কযগুদলা মূলর্ এই সব শাসকদের শরয়ী’ 

রবধান জানার সাদে সম্পৃক্ত। 

কযমন, রাষ্ট্র ধ্বিংস হদয় যাওয়া, োররর, জুলুম ও কগানাহ বযাপক আকাদর ছরিদয় 

পিা। মানুষ ককাদনা ধরদণর িয় ও আর্িংক ছািাই আল্লাহর মদনানীর্ ধমত কেদক 

কবররদয় পদি। আর এই সমি কাদির শাসকদের অনুগর্ রাষ্ট্রীয় রবরিন্ন প্ররর্ষ্ঠান 

ও সিংস্থা সমাদজ মন্দ িররত্র ও কগানাদহর কমতকাণ্ড ছরিদয় কেয়। কলাকসমাদজ কুিুর 

ও কাদিরদের পে ও পন্থা কমাহনীয় কদর র্ুদল। আমাদের বর্তমান অবস্থার কক্ষদত্র 

আল্লাহ র্াআলার বাণী কর্টা বািবসম্মর্! 

রর্রন এরশাে কদরন- 

َهَواِت فََسْوَف يَلَْقْوَن  فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الص َ  ت ََبُعوا الش َ ََلةَ َوا
 َغي ًّا 
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“র্াদের পদর এমন এক প্রজন্ম আসদব যারা সালার্দক কশষ কদর রেদব। প্রবৃরির 

রপছদন ছুটদব। এরা অবশযই পেভ্রি হদয় মৃর্ুযমুদখ পরর্র্ হদব।”  [সুরা মারয়াম: 

৫৯] 

রর্রন আদরা বদলন- 

ِ َوا لَْبْحِر بِمَا كََسَبْت أَْيِدي الن َاِس َظَهَر الَْفَسادُ ِِف الَْب   

“জদল ও স্থদল যর্সব িাসাে সৃরি হয়, মানুদষর কৃর্কদমতর কারদণই হদয় োদক।”  

[সুরা রূম: ৪১] 

হযাাঁ, এসবই হল আসমান ও জরমদনর রদবর শররয়র্ কেদক রবমুখ হওয়ার কুিল। 

উদল্লরখর্ কারদণই বর্তমাদন মুসলমানদের উপর কযসকল রবষয় জানা আবশযক 

র্ার অনযর্ম হল, এই সব শাসকদের বযাপাদর আল্লাহর হুকুম রক, র্া জানা। 

আল্লাহ র্াআলা আমাদের সকলদক সকল প্রকার অরনি কেদক কহিাজর্ করুন 

এবিং সবতপ্রকার নািরমারন রক্ষা করুন। 

আমাদের জানা োকা েরকার: 

আল্লাহর শররয়দর্র মাদে পররবর্তন-পররবধতন করা স্পি কুির। পররবর্তন দ্বারা 

উদেশয হল, আল্লাহ যা হালাল কদরদছন র্া হারাম বলা রকিংবা যা আল্লাহ কর্ৃতক 

হারাম কসটাদক হালাল বলা। হালাল বলা হয় ঐ রজরনসদক যা আল্লাহ হালাল 

কদরদছন। আর হারাম বলা হয় ঐ রজরনসদক যা আল্লাহ হারাম কদরদছন। সৃরির 

অরধকার কযমন একমাত্র র্াাঁর। অনুরুপিাদব হুকুম কেওয়ার অরধকারও একমাত্র 

র্াাঁর। আল্লাহ র্া’আলা এরশাে কদরন- 

ُ َرب ُ الَْعالَِمَي  َ  أَََل لَُه الَْخلُْق َواْْلَْمُر َتَباَرَك اّلل 
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“শুদন রাখ, সৃরি ও হুকুম কেওয়ার অরধকার একমাত্র র্ারই। রবশ্বজগদর্র 

পালনকর্তা আল্লাহ র্াআলা অদনক মহান।”  [সুরা আ’রাি: ৫৪] 

সুর্রািং কয মদন কদর, ককান রকছুদক হালাল রকিংবা হারাম করার কক্ষদত্র আল্লাহ 

ছািাও অদনযর হুকুম িলদব, কস কাদির। কযমন নারক ঐ বযরক্ত কাদির হদয় যায় 

কয মদন করদব, আল্লাহ ছািাও অনয ককান খাদলক-সৃরিকর্তা আদছ। 

আল্লাহ র্াআলা এরশাে কদরন- 

ْجِن أَأَْربَاٌب   اُر * َما َتْعُبُدوَن يَا َصاِحََبِ الس ِ ُ الَْواِحُد الَْقه َ َ قُوَن َخْْيٌ أَِم اّلل  ِ ُمَتَفر 
ُ بَِها ِمْن ُسلَْطاٍن إِِن  َ ِمْن دُونِِه إَِل َ أَْسمَاءًّ َسم َْيُتمُوَها أَْنُتْم َوآبَاُؤكُْم َما أَْنَزَل اّلل 

ِ أََمَر أََل َ َتْعُبُدوا إَِل َ إِي َاهُ  َ ُم َولَِكن َ أَْكثََر الن َاِس ََل   الُْحْكُم إَِل َ ّلِل  يُن الَْقي ِ ِ ذَلَِك الد 
 يَْعلَمُوَن 

“দহ আমার কারাগাদরর সােীদ্বয়! পৃেক পৃেক একারধক রব উিম নারক 

মহাপ্ররাক্রমশালী এক আল্লাহ। কর্ামরা আল্লাহর পররবদর্ত এমনরকছু নাদমর 

ইবাের্ কর যা কর্ামরা এবিং কর্ামাদের বাপ-োোরা আরবস্কার কদরছ। যার 

বযাপাদর আল্লাহ ককান েরলল অবর্ীণত কদরন রন। হুকুম কর্া একমাত্র আল্লাহ 

র্াআলার। র্ার আদেশ হল, কর্ামরা ককবল র্ারই ইবাের্ করদব। এরটই 

প্ররর্রষ্ঠর্ ও শাশ্বর্ ধমত। রকন্তু অরধকািংশ মানুষ জাদন না।”  [সুরা ইউসুি: ৩৯-

৪০] 

পাঠক, একটু রিন্তা কদর কেখুন, কীিাদব আল্লাহ র্াআলা হুকুদমর অরধকার 

একমাত্র রনদজর জনয সীমাবে কদর রেদয়দছন? এটাদকই রর্রন ইবাের্ বদল 

আখযারয়র্ কদরদছন। এই হুকুমদকই রর্রন শাশ্বর্ ও প্ররর্রষ্ঠর্ ধমত সাবযি 

কদরদছন। 
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সুর্রািং বুো কগল, দ্বীন বলা হয় ইবাের্দক। আর ইবাের্ বলা হয় আল্লাহর 

হুকুদমর অনুগর্ হওয়া। একারদণই কয আসমান-জরমদনর রদবর হুকুম বযর্ীর্ অনয 

কাদরা হুকুদমর অনুগর্ হদব রকিংবা অনুসরণ কদর কস আল্লাহ র্াআলা বযর্ীর্ 

অদনযরই ইবাের্ করল। এবিং মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাদমর ধদমতর 

পররবদর্ত অনয ককান ধদমতর অনুসরণ করল। কারণ, দ্বীন কর্া বলাই হয় হুকুম ও 

আইন প্রণয়নদক। আল্লাহ র্াআলা এরশাে কদরন- 

 َما كَاَن لَِيأُْخَذ أََخاهُ ِِف ِديِن الْمَلِِك 

“বােশাহর ধমত অনুযায়ী র্াাঁর জনয আপন িাইদক আটক করার অরধকার কনই।”  

[সুরা ইউসুি:৭৬] 

আর এটা জানা কো কয, বােশাহর ধমত বলদর্ র্ারই শাসন ও হুকুমদক বুোয়। 

একারদণই কর্া বলা হয়, কয আল্লাহর শাসদনর অনুগর্ হল, কসই র্াাঁর ধদমত েীরক্ষর্ 

হল। আর কয প্রর্যাখযান করল, কস র্াাঁর দ্বীন কেদক কবররদয় কগল। এই সমি স্পি 

আয়াদর্ আল্লাহ র্াআলা সম্পদকত সরঠক বুে সম্পন্ন প্রদর্যক মুসরলদমর এটাই হল 

প্রকৃর্ বুে। 

আল্লাহ র্াআলা এরশাে কদরন- 

ُ أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن  َ يِن َما لَْم يَأْذَْن بِِه اّلل  ِ الد   

“নারক র্াদের রদয়দছ এমনসব শররক যারা র্াদের জনয দ্বীদনর এমন এমন 

রবষয়ারের অনুদমােন কেয় যার বযাপাদর আল্লাহ র্া’আলা ককান অনুমরর্ কেনরন।”  

[সুরা শূরা:২১] 

এখাদন আল্লাহ র্াআলা আইন প্রণয়নদক দ্বীন বদল আখযা রেদয়দছন। 

সুর্রািং বুো কগল, আল্লাহ র্াআলা কর্ৃতক প্রণীর্ রবধানই র্াাঁর দ্বীন। 



     

     

darulilm.org 

কয র্াাঁর প্রণীর্ আইন আাঁকদি ধরল, কস র্াাঁর সামদন নর্ হদয় র্াাঁর আনুগর্য 

করল। আর কয র্াাঁর প্রণীর্ আইন বাে রেদয় অদনযর আইন আাঁকদি ধরল কস 

আল্লাহর সাদে শররক সাবযি কদর মুশররকদের ধদমত ঢুদক পিল (এই লাঞ্চনা 

কেদক আল্লাহ র্াআলার কাদছ পানাহ িাই)। 

যারা আল্লাহ র্াআলার হুকুম বাে রেদয় অনয ককান হুকুম ও আইদনর কাদছ রবিার 

প্রােতনা কদরও রনদজদের মুরমন বদল োরব কদর, আল্লাহ র্াআলা র্াদের এই 

োরবদক অস্বীকার কদরদছন এবিং কসই হুকুম ও রবধানদক র্াগুর্ বদল নামকরণ 

কদরদছন। 

রর্রন এরশাে কদরন- 

قَْبلَِك  أَلَْم   ِمْن  أُْنِزَل  َوَما  إِلَْيَك  أُْنِزَل  بِمَا  آَمُنوا  أَن َُهْم  يَْزُعمُوَن  ال َِذيَن  إََِل  َتَر 
َويُِريُد  بِِه  يَْكُفُروا  أَْن  أُِمُروا  َوقَْد  اُغوِت  الط َ إََِل  كَمُوا  يََتَحا أَْن  يُِريُدوَن 

ا * َوإِذَا ْيَطاُن أَْن يُِضل َُهْم َضََلَلًّ بَِعيدًّ ُ َوإََِل    الش َ َ قِيَل لَُهْم َتَعالَْوا إََِل َما أَْنَزَل اّلل 
وَن َعْنَك ُصُدودًّ  ُسوِل َرأَْيَت الْمَُنافِِقَي يَُصد ُ  االر َ

“আপরন কসসব কলাকদের কেদখন রন যারা এই োরব কদর কয, যা রকছু নারযল 

হদয়দছ আপনার কাদছ এবিং আপনার পূদবতও, সবরকছুর উপর র্ারা ঈমান এদনদছ, 

রকন্তু আবার র্াাঁরা র্াগুদর্র কাদছ রবিার প্রােতনা করদর্ িায়, অেি র্াদেরদক 

র্াগুর্ বজতদনর আদেশ করা হদয়দছ। মূলর্ শয়র্ান র্াদেরদক িুিান্ত ভ্রি বানাদর্ 

িায়। আর যখন র্াদেরদক বলা হয়, এদসা যা আল্লাহ নারযল কদরদছন র্ার রেদক 

এবিং রাসুদলর রেদক, র্খন আপরন কেখদবন কয, মুনাদিকরা আপনার কেদক েূদর 

সদর যাদে।”  [সুরা রনসা: ৬০-৬১] 

এটা কর্া হল ঐ বযরক্তর অবস্থা কয এই সমি ভ্রান্ত ও কুিুরর আইদনর কাদছ রবিার 

প্রােতনা কদর। 
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র্াহদল ঐ বযরক্তর অবস্থা কী হদব কয এই সমি কুিুরর আইন প্রণয়ন কদরদছ এবিং 

এর মাধযদম িায়সালা করাদক আবশযক কদর রেদয়দছ? রনঃসদন্দদহ র্ার কক্ষদত্র 

এই আয়াদর্র মমত ও র্ার হুকুম আদরা কবশী কদর পাওয়া যায়। বরিং আয়াদর্র 

িাষয অনুযায়ী কসই কর্া র্াগুর্ হদয় যায়। 

উদল্লরখর্ আদলািনার আদলাদক আমরা বলদর্ পারর, আল্লাহর শররয়র্ 

পররবর্তনকারী এই সমি শাসক কাদির এবিং মুরর্াে। 

আর এই পররবর্তন-পররবধতদনর অেতই হল ককারআন, হারেস ও ইজমাদয় উম্মর্দক 

অস্বীকার করা। 

আমাদের পূবতবর্তী আইম্মাদয় ককরাম ককারআদনর অদনক আয়ার্ ও হারেদসর মদধয 

এই রবষদয় অদনক আদলািনা কদরদছন। এখাদন উদল্লখ করদর্ কগদল আদলািনা 

েীর্ত হদয় যাদব। র্দব সর্যানুসন্ধানীর কর্তবয হল, পক্ষপারর্ত্ব ও স্বজনপ্রীরর্ 

পররহার কদর একরেদক রাখা। অজ্ঞর্া ও মদনাবৃরির িাের কেদি কিদল কেয়া। 

এরপর ইনসাদির েৃরিদর্ এই মাসআলা রনদয় গদবষণা করা। কযখাদন োকদব না 

ককান মদনাবৃরি রকিংবা সিংশদয়র প্রশ্রয়। 

র্াহদল অবশযই কেখদর্ পাদব কয, এই মাসআলায় হক ও সরঠক রসোন্ত কসটাই 

যা আমাদের সালাি-পূবতসূরীগণ বদল কগদছন। র্াদের অনযর্ম হদলন, ইমাম 

আহমে রবন হাম্বল রহ., শাইখুল ইসলাম ইবদন র্াইরময়া রহ., হাদিজ ইবনু 

কারয়যরমল জাওরযয়যাহ রহ. হাদিজ ইবদন কারছর রহ.। র্াাঁদের পরবর্তীদের মদধয 

হদলন, শায়খ মুহাম্মাে রবন আবেুল ওয়াহহাব রহ., শায়খ আহমাে শাদকর রহ., 

শায়খ মাহমুে শাদকর রহ., শায়খ মুহাম্মাে আরমন আশ-শানরকরর্ রহ. সহ আদরা 

অদনদকই ইলদমর আদলাদক এই রবষদয় আদলািনা কদর কগদছন। 

যারা এই রবষয়রটদক কলাকদের কেদক আিাল কদর রাখদর্ িায়, হয়র্ কগাপন কদর 

রকিংবা এই মাসআলাটাদক কর্ালাদট বানাদনার মাধযদম, র্াদের বযাপাদর 

ককারআদনর িাষয হল- 
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 َسُتْكَتُب َشَهادَُتُهْم َويُْسأَلُوَن 

“র্াদের এই সাক্ষযসমূহ অবশযই রলদখ রাখা হয় এবিং র্াদেরদক পরবর্তীদর্ 

রজজ্ঞাসা করা হদব।”  [সুরা যুখরুি: ১৯] 

সুর্রািং কহ িাই, কোগুদলা কান রেদয় শুদন রাখ। আর কয রবষদয় মানুষর মাদে 

মর্রবদরাধ সৃরি হয় কস রবষদয় আল্লাহর কাদছ সরঠক পে লাদির জনয প্রােতনা কর। 

এটাই রছল রাসুদলর রশক্ষা। রবদশষর্, এই যুদগ কর্া এই কো’আর প্রদয়াজন আদরা 

কবরশ, যখন ইসলাম হদয় কগদছ গররব-অপরররির্। আমানর্ পররণর্ হদয়দছ 

জররমানায়। আর হকপন্থীরা হদয় কগদছ কগারাবা-অপরররির্। 

আল্লাহ র্াআলা আমাদের সকলদক আহদল হদের অনুসারী বানান। এবিং অনুসারী 

বানান কসই দ্বীদনর যা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও র্ার 

অনুসাররদের দ্বীন রহদসদব স্বীকৃর্। 

 


